Bi l a g 2 5 b
Indstillingsskema til vækstforum
Ansøgt beløb
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler
J.nr.:

11/4959

Projektnavn:

Babygaardens ammepude

Ansøger:

Babygården v/Filippa Franck

Adresse:

Faurshøjvej 27
5600 Faaborg
Filippa Franck
filippafranck@hotmail.com
Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:
Juridisk status og CVR nr.:

Partner i projektet og partners
relation og rolle:
Øvrige netværksdeltagere:

Indstillet beløb

0 kr.
68.600,00 kr.
0 kr.

0 kr.
0 kr.
0 kr.

Personligt ejet virksomhed
CVR: 33109784

Der er ingen partnere i projektet.
Der er ingen netværksdeltagere i projektet

Projektstart / Projektslutning:
1. november 2011

1. december 2012

Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde
Velfærdsteknologier – og service
Strukturfonds indsatsområde:
1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder
Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:
Vækstforumsekretariatets kommentar:
Der er under forretningsområdet Velfærdsteknologi- og service søgt om midler til markedsføring, patentregistrering og materialer i forbindelse med lanceringen af en ammepude.
Ansøger har ikke været i kontakt med vækstforumsekretariatet inden indsendelse af ansøgning. Vækstforumsekretariatet har imidlertid været i telefonisk kontakt med ansøger for at høre mere om baggrunden for projektet.
Ansøger har oplyst, at det udelukkende er ansøgers enkeltmandsvirksomhed ”Babygården v/Filippa Franck”
der skal modtage støtten fra Den Europæiske Regionalfond, at der således ikke er andre partnere i projektet,
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og at der søges støtte til markedsføring, patentregistrering og materialer i forbindelse med lanceringen af en
ammepude.
Vækstforum har indstillingsret i forhold til midlerne fra Den Europæiske Regionalfond. Således vil en evt.
indstilling til tilsagn fra Vækstforum blandt andet bero på om projektet kan støttes under hensyntagen til de
EU-regler der gælder for støtte fra Den Europæiske Regionalfond.
De regler, der gælder for støtte fra Den Europæiske Regionalfond i Danmark giver ikke mulighed for støtte
til enkeltvirksomheder, der geografisk er placeret uden for de særlige statsstøtteområder, der i Syddanmark
er Ærø, Langeland og småøerne. Den pågældende virksomhed er geografisk placeret i Faaborg.
Vækstforumsekretariatet har vurderet, at projektet er konkurrenceforvridende. Således kan projektet alternativt ikke finansieres med regionale erhvervsudviklingsmidler alene jfr. Lov om erhvervsfremme.
På baggrund af ovenstående vurderinger kan Vækstforum ikke støtte projektet indenfor gældende lovgivning, og projektet indstilles derfor til afslag. Vækstforumsekretariatet har været i dialog med ansøger og
anbefalet at søge om støtte fra ”lånefonden for yderområder”, når den er etableret. Desuden vil der i den
forbindelse være muligt for ansøger at modtage rådgivningsforløb via Væksthuset.
Det indstilles:
At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøgningen indstilles til afslag med følgende
begrundelse:
•

De regler der gælder for den Europæiske Regionalfond i Danmark giver ikke mulighed for at støtte
enkeltvirksomheder der geografisk er beliggende uden for særlige statsstøtteområder, der i Syddanmark er Ærø, Langeland og småøerne.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori: C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Vores ide er opstået da vi fik tvillinger den 1. nov. 2009. vi kunne ikke rigtig få en amning til at fungere med
alm. ammepude, så da vi blev overflyttet til Svendborg sygehus, fik vi lov at prøve en lidt anderledes ammepude der var hjemmelavet med et dynebetræk på, den fungerede fint men skulle stadig stables med puder, da
vi kom hjem konstruerede vi vores egen Ammepude ud fra modellen fra Svendborg sygehus, da vi var færdig med at amme tvillingerne har vi fået den lavet specielt hos en skumgummiexpert efter opfordringer fra
bl.a. Sundhedsplejerske osv.
Svendborg sygehus er allerede købere til ammepuden, og via deres brug bliver den udbredt bl.a.
Vores kunder får en dejlig stabil ammepude, som ikke skal stables med andre puder under for at fungere, der
er tilhørende latexbetræk som kan afsprittes (til sygehusbrug)eller afvaskes, tilhørende kan tilkøbes et lækkert blødt bommuldsbetræk, som kan vaskes ved 60 grader.
Man kan amme uden at få ondet i skuldre, man kan amme både tvillinger og enkeltbørn.
Lign. pude er ikke set andre steder.
Projektets formål:
Udvikling af ergonomisk ammepude

Projektets målgruppe:
Målgruppen er nybagte mødre, der vil give sig selv og børnene en stabil, god og behagelig amning
uden akavede stillinger og ubehag.
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Projektets forventede effekter:
Da det ikke indenfor de gældende EU-regler, for støtte fra Den Europæiske Regionalfond, er lovligt at støtte
projektet, har Vækstforumsekretariatet vurderet at det ikke er relevant at foretage en effektvurdering.
Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

137.200 kr.

100 %

68.600 kr.

50 %

kr.

%

68.600 kr.

50 %

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Indstillet finansiering:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

kr.

100 %

kr.

%

Kontante regionale tilskud:

kr.

%

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Kommentarer til budgettet:
Statsstøttevurdering:
Ikke relevant.

Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder
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